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Inledning 
Under tre dagar i april 2002 genomför-

des en kartering av en inhägnad storgård 
RAÄ 42, gravfälten RAÄ 43 och 75:1, en 
gårdslämning RAÄ 75:2, samt delar av ett 
större stensträngssystem RAÄ 115 i områ-
det mellan Nyby och Lindö, Kärrbo 
socken, Västmanland. Karteringarna gjor-
des inom ramen för projektet ”Borgar och 
befästningsverk i Mellansverige 400 till 
1100 e. Kr” (BMS). Detta finansieras av 
Riksbankens Jubileumsfond. Arbetet ut-
fördes i samarbete med Västerås kommun 
som även bidragit med medel för karte-
ringen. 

Den inhägnade storgården på Lindö ut-
mark är en för Mälarregionen unik anlägg-
ning och torde representera en form av 
centrumbildning under mellersta järnålder. 
Med detta menas en gård som bedrev 
avancerat hantverk med olika ädelmetaller 
liksom varubyte eller handel och att gården 
även fyllde en central politisk och kul-
tiskt/religiös funktion. Lämningen har varit 
känd en tid och beskrevs i kulturminnes-
vårdsprogrammet för Västerås kommun 
som ”ett flertal oregelbundna stensam-
lingar troligen från en förhistorisk boplats; 
dessutom finns bostadsterrasser” (Väs-
teråsbygden del I 1987 s. 212). I samband 
med revideringsinventeringarna för den 
ekonomiska kartan som genomfördes i 
länet mellan åren 1988 till 1990, kom 
denna otydliga beskrivning att konkretise-
ras betydligt och det unika och storslagna 
med lämningen påtalades. I en redogörelse 
för resultaten av inventeringen inom Väst-
manlands Län, benämndes den som ett 
”befäst gårdskomplex” (Löthman 1994 
s.21), för att därefter i Riksantikvarieäm-
betets fornminnesregister (Fmis) ges en 
mer neutral karaktäristik - ”Grav och bo-
platsområde”. Denna är dock alltför vag, 
för allmän och därför även missvisande 
inte minst i kronologiskt avseende. Ett 
syfte med projektet var därför att med hjälp 
av en specialinventering och kartering, 
bättre tolka denna för Mälarregionen 
ganska enastående lämning. Gårdens när-
område inventerades inom en yta av ca 500 

x 700 m, och merparten av fornlämning-
arna inom denna yta karterades.   
 
Topografi och fornlämningsmiljö 

Järnåldersbebyggelsen i Västmanland är 
koncentrerad till området närmast Mälaren 
men även i anslutning till Svartån samt en 
rad andra större åar som delar landskapet i 
en nord-sydlig riktning (Hyenstrand 1984). 
Den största gravfältskoncentrationen finns 
på Badelundaåsens södra del. Vid sidan av 
enstaka stora gravfält är det små gravfält 
på mellan tio till tjugo anläggningar som 
dominerar. I samband med revideringsin-
venteringen påträffades ett flertal järnål-
dersgårdar i form av husterrasser, framför 
allt i landskapets östra socknar; Irsta, 
Kärrbo, Romfartuna och Badelunda 
(Löthman 1994 s. 19). Bland dessa finns 
ett mindre antal gårdar med platåformiga 
husgrunder som de här aktuella på Lindö 
utmark.  

I socknar där platåformiga husterrasser 
registrerats, förekommer de i regel som en 
per socken. Nämnas kan Lista i Irsta (RAÄ 
38), Frändesta i Romfartuna (RAÄ 27), 
Skillinge i Kungsör (RAÄ 120) samt Tveta 
i Medåkers socken (RAÄ 173), (Löthman 
1994 s. 19). Kärrbo socken är dock ett un-
dantag. Vid sidan av de två gårdarna på 
Lindö utmark (RAÄ 42 & 43) finns en 
tredje gård med platåformig husterrass 
knappt 500 meter öster om Springsta gård 
(RAÄ 177 & 180). Sistnämnda är en 
mycket intressant fornlämning. Vid sidan 
av den platåformiga husterrassen, består 
gården av ytterligare två mindre husterras-
ser samt ett litet gravfält med fem stensätt-
ningar på gårdstunet. Gården ligger i di-
rektanslutning till ett stensträngssystem. 

Gårdar med platåformiga husterrasser 
förekommer sparsamt i Mälarregionen och 
uppträder inom bebyggelser som förknip-
pas med aristokratiska eller kungliga mil-
jöer. Nämnas kan Gamla Uppsala, Forn-
sigtuna och Granby, samtliga i Uppland. 
Enstaka finns även i Södermanland.  

Med ”hus” eller ”husterrass” avses här 
de för järnåldern så typiska treskeppiga 
långhusen i olika storlekar, vilka vanligen 
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placerats på artificiellt uppbyggda terras-
ser. Terrasskanter finns på minst en och 
upp till tre sidor. Denna typ av hus är väl-
känd inom stensträngsbygderna i Mälarre-
gionen och Östergötland men även utanför 
stensträngsbygderna i exempelvis Rosla-
gen, Södermanland och även i södra Norr-
land. Platåformiga husterrasser har upp-
byggda kanter på alla sidor varigenom ter-
rassen kom att bilda en platå. Sådana pla-
tåhus finns undantagsvis även på fornbor-
gar, befästa gårdar som exempelvis ”Bor-
gen” i Frötuna socken i Roslagen, Upp-
land.  

Ytterligare tre gårdar med husterrasser är 
kända i Kärrbo socken. En, RAÄ 15, ligger 
på det s.k. Skrällberget norr om Törnby. 
En annan gårdsmiljö påträffades vid in-
ventering av undertecknad under år 2007 
och ligger i den norra delen av ett sten-
strängssystem (RAÄ 120 & 121) inom 
fastigheten Kärrbo klockargård strax norr 
om Kärrbo kyrka. Här finns två terrasser 
som ligger mellan två stensträngar vilka 
tillsammans bildar en kortare fägata. Den 
sista lokalen med husterrasser (RAÄ 154), 
ligger mitt emot Springsta gård vid Lindö-
vägen. En märklig lokal som i samband 
med revideringsinventeringen felaktig har 
registrerats som ”Fornborg”. På krönet av 
en mindre bergshöjd gränsande till en 
långsmal lersprickdal i öster, ligger en 
knappt 800m2 stor och närmast hästsko-
formig vallanläggning. Innanför den låga 
vallen finns två stensättningar. Sten-
strängar ansluter på två sidor till vallan-
läggningen och i samband med en besikt-
ning hösten 2007 kunde minst två huster-
rasser söder om och utanför vallanlägg-
ningen påvisas. Dessa finns inte upptagna i 
Fornminnesregistret.  

Det rumsliga sambandet mellan gårdar 
med husterrasser och lämningar av sten-
strängssystem är påtaglig i Uppland liksom  
i Västmanland. Stensträngar är en agrarhi-
storisk lämning vars kända antal kom att  

öka markant i samband med revideringsin-
venteringen. Stensträngar finns i hela land-
skapet, mellan Sagån i öster bort till Hed-
strömmen i väster men med en tydlig loka-
lisering till området närmast Mälaren. 
Även i detta avseende dominerar landska-
pets sydöstra socknar; Dingtuna, Irsta, 
Kärrbo, Kungsåra, Björksta, Badelunda 
och Tillberga (Löthman 1994 s. 21).  

Bilden av stensträngsbygden i Västman-
land är dock alltför bristfällig och ger ett 
påtagligt fragmentariskt intryck vilket gör 
den svårtolkad. Huvudsakligen beror detta 
på att inga större lokala och regionala kar-
teringar och översikter har gjorts, vilket i 
sin tur medför svårigheter vid analyser av 
bebyggelseutveckling och tolkningar av 
förändringar i markanvändning. En orsak 
är den bristande kännedomen om det verk-
liga antalet och deras utbredning. I sam-
band med olika utredningar och specialin-
venteringar, ökar beståndet hela tiden. 
Trots den rika förekomsten av stensträngar 
och bebyggelselämningar i form av huster-
rasser och gravfält, har den västman-
ländska stensträngsbygden inte uppmärk-
sammats av vare sig den arkeologiska eller 
kulturgeografiska forskningen. I avsnittet 
om järnålderslandskap i ”Det svenska 
jordbrukets historia” nämns landskapet 
överhuvudtaget inte (Welinder, Pedersen & 
Widgren 1998 s. 267f, 292f). 

Det intryck man får av järnålderns od-
lingslandskap i sydöstra Västmanland är att 
stensträngarna inramar mycket vidlyftigt 
områden i form av en enkel uppdelning av 
marken i inägor och utmark. Några inre 
uppdelningar av inägomarken i form av 
mindre inhägnader, separat hägnad åker-
mark eller fägator tycks endast förekomma 
sparsamt, en bild som till viss del kan 
komma att förändras i samband med verk-
liga detaljstudier och analyser. 
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Lindögården 
De nu aktuella lämningarna ligger på de 

mellersta och södra delarna av ett ca 500 x 
700 (nno-ssv) meter stort skogsklätt ut-
marksområde på mellan 18 och 30 meter 
över havet. Detta omges i väster av ett 
flackt lerområde motsvarande dagens 
åkermark och i sydöst av en smalare ler-
sprickdal (fig.2). Det flacka lerområdet i 
väster bryts av en långsmal lersprickdal 
(sso-nnv) som kan följas från Mälaren i 
söder, förbi Frösåker, Tångsta gamla tomt, 
Täby och vidare norrut via Ångsjön vid 
Kusta och Ekevi. Öster om det nu aktuella 
området går en motsvarande och närmast 
parallell lersprickdal med början vid Skärs-
holmsviken vid Lindö. Därefter går den 
vidare (sso-nnv) förbi fornborgen Solviks-
borg och vidare upp förbi Springsta, 
Skämsta och Skysta. Inom Kärrbo och Irsta 
socknar finns ställvis betydande lämningar 
av långsmala ändmoräner. Norr om den nu 
aktuella inhägnade gården bildar dessa 
närmast rektangulära ”bassänger”. Områ-
dets västra del ligger inom Nyby ägor och 
den östra med merparten av fornlämning-
arna inom Lindö säteris mark. En 1700-
talskarta över Lindö visar att området an-
vändes enbart som utmarksbete med be-
nämningar som ”häst”- och ”kalvhage”.  

Gården ligger på den högsta punkten i 
området och på en mindre svagt markerad 
förhöjning i förhållande till omgivande 
terräng (fig. 3). Den närmast njurformiga 
hägnadsvallen består huvudsakligen av 
större stenmaterial med stenar mellan 0,4 
upp till 1,5 meter stora block. Höjden är 
som mest en knapp meter och med en 
bredd på närmare 1,5 meter. Vallen som 
skulle kunna beskrivas som en överdimen-
sionerad stensträng, saknar några som helst 
spår av konstruktionsdetaljer som exem-
pelvis ett kallmurat liv.  

Vallen har fem öppningar som markeras 
av större block. Öppningen i nordost ligger 
mellan vallen och en husterrass vars norra 
långsida och västra gavel fått fungera som 
gräns. I sydväst har vallen en form närmast 
som en fålla. Utförandet är svårtolkat, inga 
stensträngar ansluter till vallen här. Innan-
för vallen finns nio husterrasser varav en, 
den största (35 x 11 m) är platåformig med 
en mindre ramp på den sydöstra delen, 
något som anger var husets huvudingång 
fanns. I nordväst och knappt 15 meter 
utanför vallen är ytterligare en husterrass, 
ca 20 x 8 meter stor. 

Av de övriga husterrasserna innanför 
vallen, är två av mer ordinär storlek 20 x 8 
meter stora och torde representera gårdens 

Fig  2. Lindögården med närbelägna fornlämningar som behandlas i rapporten. 
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Fig. 3.  Den vallomgärdade Lindögården och ”Nedergården”. De prickmarkerade ytorna vid RAÄ 75:2 är 
gårdens odlingsmark. Kartering Michael Olausson & Laila Kitzler Åhfeldt, renritning och digitalisering 
Franciska Sieurin-Lönnqvist. 

boningshus. De övriga terrasserna är mel-
lan 8 och 15 m stora och är till skillnad 
från övriga hus endast svagt upphöjda i 
förhållande till omgivande mark. En tolk-
ning av dessa är att de fungerat som hant-
verkshus samt förråd. Mittför och söder om 
platåhusets ramp är en rektangulär stenram 
utan inre fyllning. I anslutning till denna är 
ett mer stenigt parti, den enda del innanför 
vallen som inte förefaller röjd. Mellan de 
båda öppningarna i syd finns en kortare 
stensträng samt en husterrass vilka till-
sammans bildar en mindre särhägnad inne 
på gårdstunet. Närheten till ingångarna 
samt till ”fållan” som den sydvästra delen 
av vallen bildar, skulle kunna tolkas som 
att vi här har att göra med ett fähus. Gårds-
ytan innanför vallen omfattar ca 3 500 m2. 

Räknar vi även med fållans yta om ca 
125m2, blir det totalt ca 3 625 m2. 

 
”Nedergården” 
Knappt 40 meter sydöst om detta gårds-
komplex finns ytterligare en gårdslämning; 
RAÄ 75:2, men betydligt mindre än före-
gående. Vi kan kalla den för ”Nedergår-
den” (fig. 3). Även denna är inhägnad av 
en överdimensionerad stensträng av större 
stenar och block, vilken som mest är ca 3 
meter bred och som högst 0,8 meter. Här är 
dock gårdstunet betydligt mindre, ca 1 200 
m2 stort, närmast u-formigt, vilket i väster, 
norr och delar i öster avgränsas av den 
valliknande stensträngen. I övrigt fungerar 
en mindre brant samt två husterrasser som 
gräns. Gården består av sammanlagt fyra 
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Fig. 4. Bygravfältet RAÄ 75:1. Kartering Michael Olausson & 
Laila Kitzler Åhfeldt, renritning och digitalisering Franciska 
Sieurin-Lönnqvist. 

husterrasser varav tre ligger in-
nanför vallen. Här finns två när-
mast jämnstora terrasser, 20 x 9 
respektive 18 x 8 meter stora, 
vilka ligger parallellt med var-
andra men åtskilda av en kortare 
stensträng. Norr om den största 
terrassen finns en mindre, ca 10 
x 8 meter stor terrass i anslutning 
till en öppning i hägnadsvallen. 
Från öppningen och in mot den 
största terrassen är en kortare 
men tydlig, skålad och röjd väg. 
Den fjärde och minsta terrassen 9 
x 7 meter stor ligger ett par meter 
utanför och öster om hägnads-
vallen. 

”Nedergården” har samman-
kopplats fysiskt med storgården 
med en stensträng, ca 55 m lång. 
Genom att denna delvis löper pa-
rallell med ett parti av Nedergår-
dens hägnadsvall, bildas härige-
nom en kortare fägata, vilken leder fram 
till den södra husterrassen. Till Nedergår-
den hör även två mindre odlingsytor, två 
åkergärden, ett i norr och ett i söder. Det 
norra avgränsas av en 30 meter lång sten-
sträng samt ett flackt, delvis stenbemängt 
och sankare parti på övriga sidor. Det 
södra gärdet avgränsas mot norr av en ca 
35 meter lång stensträng vilken löper mel-
lan den södra husterrassen och en mindre 
stening moränförhöjning (n-s) i väster. I 
öster och söder utgörs begränsningen av en 
meterhög tvär brant. Den sammanlagda 
inhägnade odlingsytan inom de två gärdena 
uppskattas till mellan 1200 – 1500 m2, 
knappt en tiondels hektar! 
 
Bygravfältet 

Till den inhägnade storgården och den 
betydligt mindre ”Nedergården”, hör även 
ett gravfält, RAÄ 75:1 (fig. 4). Om den 
inhägnade storgården placerats högst i 
landskapet och ”Nedergården” i anslutning 
till denna men något lägre, gäller motsat-
sen för gravfältet vilket hamnat på det 
lägsta trappsteget räknat från norr till sö-
der. Det ligger närmast lermarkerna och 

dagens åkermark i söder och den smala vik 
av Mälaren, som gick in mellan Nyby och 
Brunnsviksskogen under mellersta järnål-
dern. Gravfältet består av ett 60-tal anlägg-
ningar, framför allt runda och förhållande-
vis flacka stensättningar. Här finns även 
enstaka kvadratiska och rektangulära sten-
sättningar samt enstaka stenar som skulle 
kunna vara fallna resta stenar. I gravfältets 
västra del och något avskilt från huvudde-
len av gravarna, ligger två högar samt en 
stor stensättning. Högarna har tydliga 
plundringsgropar. En större stig mellan 
Lindövägen i öster bort mot Nyby i väster 
går över gravfältet. 

 
Ett överlagrat platåhus på den tredje 
gården 

En tredje bebyggelselämning (RAÄ 43) 
med ett 22 x 9 meter stort platåhus samt 
ytterligare en terrass, 7 x 5 meter stor lig-
ger knappt 80 meter sydväst om den in-
hägnade storgården (fig. 5). Flera mindre 
försänkningar syns på ytan i platåhuset, 
vilket troligen är resultatet av eroderade 
takbärande stolpar i huset. På huset har tre 
runda stensättningar placerats längs dess 
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Fig 5. Gravfältet RAÄ 43 med den överlagrade platåhusgrunden. Kartering Michael Olausson & Laila 
Kitzler Åhfeldt, renritning och digitalisering Franciska Sieurin-Lönnqvist. 

mittaxel. Intill och söder om platåhuset 
finns ytterligare gravar varav flera högar 
eller högliknande stensättningar. Sam-
manlagt finns 15 anläggningar inklusive de 
tre som placerats på platåhuset. Gravfor-
merna skiljer sig påtagligt från de inom 
gravfältet RAÄ 75:1, och påminner istället 
mycket om gravfältet på den s.k. Kyrk-
backen som ligger ett hundratal meter 
NNV om Nyby gård. Här finns dock ett 
undantag, och det är de tre stensättningarna 
som placerats på platåhuset. De skiljer sig 
formmässigt inte från gravarna på gravfäl-
tet RAÄ 75:1. Sistnämnda kan dateras till 
äldre och mellersta järnålder, gravfältet 
RAÄ 34 vid det överlagrade platåhuset till 
yngre järnålder.  

Intill och parallellt med de sydligaste 
gravarna löper en hålväg, ca 25 meter lång.  

Området i öster närmast gravfältet och 
husterrasserna förefaller till viss del vara 
stenröjt. I övrigt har inga spår av markröj-
ning som röjningsrösen eller andra sten-
strängar kunnat observeras i området. 
Geologin och markförhållandena känne-
tecknas överlag av att den mer steniga och 
storblockiga moränen ligger på förhöj-
ningar, ofta på långsmala, ibland böjda s.k. 
de Geer moräner. Detta har medfört att de 
mellanliggande planare markpartierna med 
finare sediment är mer eller mindre stenfria 
men som man knappast skulle beteckna 
som spår av stenröjning. Kärrbo och Irsta 
socknar kännetecknas av ett stort inslag av 
de Geer moräner som i huvudsakligen öst-
västlig riktning (på tvärs mot isens rikt-
ning) dyker upp och försvinner likt drak-
ryggar med mellanliggande flackare ler- 
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Fig. 6. Fornlämningsområdet kring Lindögården. Kartering Michael Olausson & Laila Kitzler Åhfeldt, 
renritning och digitalisering Franciska Sieurin-Lönnqvist. 
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partier (jfr Kulturminnesvårdprogram för 
Västeråsbygden 1987 s. 10-11). Dessa mo-
räner kan ibland bilda närmast rektangulära 
bassängliknande former. Väster om de här 
aktuella fornlämningarna finns rester av ett 
stensträngssystem (RAÄ 115, 116, 117 
m.fl.), som både ansluter till, och upphör 
vid, men även löper på dessa moränryggar. 

 
Lindögården – en befäst stormannagård? 

Hur ska vi förstå denna unika och stor-
slagna anläggning, som placerats på den 
högsta punkten i ett annars förhållandevis 
flackt landskap med ett sjönära läge inte 
långt från Mälaren? Gården låg i, och ut-
gjorde en del av en social organisation un-
der äldre och mellersta järnåldern, vilken 
vi kan få en uppfattning om och studera i 
landskapet med alla stensträngar, huster-
rasser och gravfält liksom flera fornborgar. 
Stensträngarnas huvudsakliga funktion var 
att skilja på markslag och därmed en skif-
tande markanvändning, huvudsakligen i 
form av inägor med åker och ängsmark 
samt betesmark och en ren skogsklädd 
utmark. Utformningen pekar på att sten-
strängarna länkat samman och förenat ett 
flertal gårdar och byar, vilket innebär att vi 
kan söka olika ekonomiska och sociala 
samverkansformer mellan bebyggelseen-
heterna, exempelvis gemensamt bete, sam-
verkan kring hägnaderna och inägomarken 
i en slags hägnadslag. Byggandet av sten-
strängarna förutsatte en övergripande or-
ganisation, och var en investering i form av 
arbetskraft som därefter behövde under-
hållas. Dessutom representerar sten-
strängsbygden en fixering av markutnytt-
jandet och därmed strukturer som skulle 
kunna tolkas som enskilt ägande, alterna-
tivt enskilt brukande av åkermark liksom 
kollektivt brukande inom flera nivåer, 
framför allt ängs och betesmarkerna. Sten-
strängsbygden – det kulturlandskap under 
äldre och mellersta järnåldern i vilket Lin-
dögården var en del av – innebär att vi idag 
kan studera järnålderssamhällets ekonomi 
och sociala stratifiering och hur detta för-
ändrats över flera århundraden. 

Bebyggelselämningarna med de tre går-
darna och de två gravfälten ligger öster om 
en större stensträng RAÄ 115 och 116 vars 
delar skiljer de lägre liggande lermarkerna 
i väster från den högre belägna moränen 
österut. Under järnåldern låg dessa gårdar 
på mark som fungerade som betes- och 
skogsmark, vilket tyder på att man på den 
inhägnade storgården inte själva bedrev 
jordbruk. Snarare låg tyngdpunkten på en 
ganska omfattande och extensiv boskaps-
skötsel. Avsaknaden av spår av begräns-
ningar av åkrar eller andra fältformer gör 
att vi endast kan spekulera i åkermarkens 
storlek. Ett undantag är den mindre ”Ne-
dergården” med sina två mycket små åker-
gärden. Överlag tycks boskapsskötsel och 
gemensamt organiserade betes- och 
skogsmarker ha dominerat inom sten-
strängsbygden i dessa delar av Västman-
land. Ett system som talar för enklare sam-
verkansformen mellan gårdarna men med 
betydande inslag av ”stordrift”.  

I Mälarlandskapen lokaliserades järnål-
derns bebyggelse till impediment och 
mindre höjdryggar – bebyggelselägen som 
alltid varit attraktiva och som än idag utgör 
en typisk landskapsbild. Men inom land-
skapets lerslättområden, speciellt runt 
Västerås, har flera järnåldersbyar under-
sökts under de sista 10-15 åren. Nämnas 
kan Västra Skälby och Hacksta.   

Detta var byliknande bebyggelsestruktu-
rer som kan följas från slutet av förromersk 
järnålder, äldre romersk järnålder och fram 
till 400 – 500-talen, folkvandringstiden. 
Därefter upphör de att användas helt. En 
väsentlig framtida forskningsuppgift består 
i att söka reda ut förhållandena mellan 
dessa lerboplatser och den av stensträngar 
inhägnade bebyggelsen på impediment-
markerna. I en del sammanhang kan bo-
platser på lermarkerna som ligger förhål-
landevis nära gårdar i form av husterrasser 
representera en form av underlydande går-
dar, befolkade av människor längre ner på 
den sociala rangskalan. Ett exempel på 
detta är bebyggelselämningarna vid Kiss-
linge backe vid Irsta-Lista (jfr Renck & 
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Fig. 7.Befästningar i Lindögårdens närområden;  Dyboborg i 
Irsta samt Solviksborg och Ekeviborg i Kärrbo socken. Efter 
Schnell 1934. 

Vinberg 2001). En bebyggelse som 
förefaller ganska oansenlig i jämfö-
relse med gårdsbebyggelsen med 
minst tre husterrasser och ett gravfält 
samt stensträngar belägen ett stycke 
ner på Kisslinge backe. 

Var då Lindögården befäst? Skill-
nader och likheter i hur befästningar 
eller gårdar med befästningsliknande 
arrangemang är lokaliserade i land-
skapet och arkitektoniskt utformade, 
är av största vikt att få ett grepp om. 
Därmed ges en möjlighet att förstå 
deras roll i ett större samhälleligt 
sammanhang. Ovan nämndes en 
gårdsbebyggelse med en mindre 
vallanläggning, belägen mittemot 
Springsta (Kärrbo RAÄ 154) och 
som registrerats som ”fornborg”. 
Den uppvisar inga som helst fortifi-
katoriska egenskaper och vallens 
enkla utförande och ringa höjd, samt 
dess placering på en liten, ganska 
oansenlig höjd, kan jämföras med 
verkliga befästningsanläggningar 
som Solviksborg mitt för Lindö, lik-
som den närbelägna Dyboborg i Irsta 
socken (fig.7). Springsta-anlägg-
ningen är en vallanläggning med en 
oklar funktion men med ett tydligt 
samband med en gårdsbebyggelse 
och stensträngar.  

Med befästning under sen romersk järn-
ålder och folkvandringstid, avses en kraftig 
vall anlagd på ett sådant sätt att de topogra-
fiska förutsättningarna som stup, branter, 
vattendrag och liknande utnyttjas maxi-
malt. Den naturliga tillgängligheten är 
starkt reducerad och den höjd man utnyttjat 
är som regel högre än de som vallanlägg-
ningar och gravhägnader av enklare ut-
förande påträffas på. En stor del av vall-
anläggningarnas och fornborgarnas murar 
är idag raserade och förfaller vid en första 
anblick som ganska enahanda och intetsä-
gande. I flera fall kan inga egentliga kon-
struktionsdetaljer observeras. Den all-
männa uppfattningen är att det rör sig om 
enkla lämningar utan några egentliga kon-
struktionsdetaljer. Vid ett flertal undersök-

ningar har det dock visat sig att när väl 
rasmassor avlägsnats, framkommer inte 
sällan avancerade konstruktioner med yttre 
och inre murliv i en skalmurskonstruktion, 
ofta i kombination med inre träkonstruk-
tioner i olika utföranden. Raseringsgraden 
har flera orsaker. Erosion, väder och vind 
påverkar mycket. Men andra, och i sam-
manhanget betydligt viktigare faktorer rör 
själva byggnadstekniken och, huruvida 
vallen brunnit eller inte. I vissa vallar har 
en stor del timmer ingått som bindelement, 
både på längden och tvären och på flera 
nivåer. En brand gör att konstruktionen 
kollapsar och trycks ihop. I andra fall tycks 
man ha valt att inte använda timmer i val-
larna. Ett flertal av de västmanländska bor-
garna är dock förhållandevis välbevarade 
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med stående murliv både på in- och utsi-
dan, ibland med en höjd av närmare fyra 
meter. I landskapets västra delar, i framför 
allt Munktorp liksom runt Köping finns 
flera exempel på detta. Borgarna i Lindö-
gårdens närområde är av mer ordinärt ut-
förande, undantaget Solviksborgen.  

Murarnas insida gjordes ibland i form av 
ett eller flera närmast trappstegsliknande 
avsatser eller avkragningar. Bäst syns detta 
på de öländska ringborgarna men även 
bland flera välbevarande borgar i enstaka 
borgar i Västmanland, västra Söderman-
land samt i enstaka fall även i Uppland. 
Murarnas utförande kännetecknas enhetligt 
av en strävan att få upp vallens höjd be-
tydligt, faktorer som talar för att syftet va-
rit att få till stånd en stabil och varaktig 
konstruktion (jmf Olausson 1995, 1997).  

Borgar som Solviksborg (fig. 8) och Dy-
boborg lokaliserades i anslutning till Mä-
larvikar i lägen med goda möjligheter till 
kontroll liksom skydd. Av de tre borgarna 
runt Lindögården uppvisar dessa även de 
kraftigaste murarna. Borgen vid Ekevi i 
Kärrbo sockens nordvästra del, har dock ett 
något enklare utförande med lägre vallar 

och har i förhållande till Mälaren en mer 
indragen placering än de föregående. När-
heten till bebyggelse är mycket påtaglig, 
omgiven av produktionsmark i form av 
åker och äng. Den idag av stentäckt kraf-
tigt förstörda borgen hade ingen inre be-
byggelse men strax söder om borgen ligger 
ett mindre gravfält vilket tyder på att vi 
kan finna gårdsbebyggelsen i dess närhet. 
Dessutom ligger borgen i anslutning till ett 
stensträngssystem, där stensträngar i vissa 
fall även ansluter till borgvallen.    

Dyboborg, Solviksborg och Ekevi består 
endast av en vall, det absolut vanligaste ut-
förandet av fornborgar i Mälarregionen och 
i hela landet. I Västmanland och i synner-
het i landskapets västra del, finns flera 
fornborgar med dubbla vallar, i enstaka fall 
även tredubbla. Borgar med dubbla vallar 
finns även i andra landskap, exempelvis i 
västra Södermanland och enstaka i Upp-
land, men i ett Mälardalsperspektiv, är 
detta ett typiskt västmanländskt drag. Här 
har den topografiska olägenheten med 
lägre höjder kompenserats med att en till 
två yttre vallar som löper runt delar eller 
ibland hela borgen.  

Fig 8. Solviksborg fotograferad av löjtnant K. Lorichs, ca 1930. Foto från N. ATA neg. Nr 2549:25.  
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Borgar med och utan bebyggelse 
Det stora flertalet av landskapets ca 50 

borgar (jfr Schnell 1934, Boman 1982), 
saknar spår av inre bebyggelse och har av 
tradition kallats ”tillflyktsborgar”. De inre 
hägnade och ofta ojämna ytorna domineras 
av berg i dagen, partier av moränavlag-
ringar, block och sten samt fuktsänkor. 
Funktionen är svårare att komma åt. De 
kan ha fungerat som temporära samlings-
platser under orostider, som aktiva punkter 
för försvar och utfall men absolut inte som 
”tillflyktsplatser” för alla och envar i byg-
derna. I en del områden finns en 
uppseendeväckande ansamling av borgar, 
exempelvis i Västmanland, som förefaller 
omotiverad och orimlig rent försvarsmäs-
sigt. Resursmässigt har de omfattande 
borgprojekten inneburit betydande inve-
steringar. Kostnader som i minst lika stor 
utsträckning influerades av 
folkvandringstidens kontinentala ”borg-
mode” som av en ”skyddsaspekt”. Utifrån 
undersökningar av denna typ av borgar i 
Uppland och Södermanland tyder date-
ringarna på att de var samtida med borgar 
med inre bebyggelse. Dessutom uppvisar 
de överlag betydande spår av brand och 
destruktion.  

Borgar med boplatslämningar framför 
allt i form av husterrasser innanför vallarna 
är däremot mindre vanliga i landet, men 
utgör betydande inslag inom vissa land-
skap och regioner som exempelvis Vikbo-
landet i Östergötland. I Mälarregionen do-
minerar Södermanland med närmare fem-
ton kända befästa gårdar, i Uppland finns 
det sex varav hälften i Roslagen.  

Förvånansvärt nog finns det endast ett 
fåtal kända borgar med husterrasser i bety-
dande borglandskap som Västmanland. 
Som synes ett synnerligen ojämnt mönster 
men som till viss del måste tillskrivas de 
regionalt ojämna forskningsinsatser som 
gjorts sedan början av 1900-talet.  

 
Boplatsborg 

Benämningen ”boplatsborg” är endast 
en allmän karakterisering och innefattar 
borgar med allt från mindre ytor med fynd-

förande kulturlager, till mer eller mindre 
heltäckande lager och ett flertal husgrun-
der. Benämningen är till viss del forsk-
ningshistoriskt betingad. Ett exempel är 
Ivar Schnells undersökning av Skovsta 
skans vid Köpingsån i Västmanland år 
1929 (se Olausson 1987). Schnell under-
sökte en mindre yta med fyndförande kul-
turlager innanför den innersta och tredje 
muren. På senare tid har åtminstone en 
husterrass påträffats mellan de två yttre 
vallarna (Fernstål 2004 s.89-90 fig 37, 38). 
Schnell karterade in husets ena långsida 
men drog av förklarliga skäl aldrig slutsat-
sen att det rörde sig om ett hus. Denna typ 
av hus hade ännu inte uppmärksammats, än 
mindre undersökts i Mälarregionen. Be-
nämningen ”boplatsborg” har även använts 
för att kategorisera borgar som ligger i 
direktanslutning till gravfält och därmed 
bebyggelse generellt, men som saknar spår 
av inre bebyggelse (jfr Ambrosiani 1964). 
Ekeviborg är ett exempel på en dylik ”bo-
platsborg”. 

 
Befäst gård 

Benämningen ”befäst gård” är mindre 
allmän och utgår från att husterrasserna 
innanför vallarna representerar en gård. I 
de fall där hallhus kunnat konstateras an-
vänds även begreppet ”befäst stormanna-
gård”. Den befästa gården ska dock inte 
ses som en ordinär agrar bosättning innan-
för en kraftig vall, utan även denna upp-
fattar jag som en del av elitens boende och 
som ingående i ett större gårdsinnehav. 
Skovsta skans är en sådan borg. Den gene-
rella bilden av borgar med husterrasser är 
att huvuddelen av den inre ytan domineras 
av hus i olika storlekar och därmed ett 
mycket begränsat ”gårdstun”. 

 
Befästa byar 

De öländska ringborgarna med sina radi-
ellt placerade husgrunder, stengrunder eller 
”kämpgravar” och sina inre planlösningar 
är annorlunda och uppvisar inte i lika hög 
grad det för fastlandsborgarna så typiska 
”sammanpressade” intrycket. Även om 
bebyggelsen kan uppfattas som ”hop-
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Fig. 9. En av Lindögårdens ”systeranläggningar”, den vallomgärdade gården vid Bromsten i Spånga 
socken, RAÄ 58, Uppland. Kartering Michael Olausson & Laila Kitzler Åhfeldt, digitalisering Laila Kitzler 
Åhfeldt. 

tryckt”, så finns här gemensamma öppna 
platser centralt i borgarna. Till skillnad 
från fastlandsborgarna med bebyggelse 
som överlag tolkas som ”gård” eller be-
byggelse av en gårds storlek, så bör vi 
kalla de öländska för ”befästa byar”. På 
Eketorp II, perioden då borgen användes 
under folkvandringstid och början av Ven-
deltid, fanns det tolv gårdar. 

Vår kunskap om det verkliga antalet bor-
gar med boplatslämningar är fortfarande 
begränsat och ofullständigt. Specialinven-
teringar och mindre undersökningar som 
gjorts inom ramen för BMS-projektet, vi-
sar att antalet ökar. Bilden förändras hela 
tiden och därmed kunskapsunderlaget. 

Som exempel kan nämnas de undersök-
ningar som gjorts vid Fållnäs gård, So-
runda socken i Södermanland. I fornborgen 
”Skansberget” påträffades en närmare 400 
m2 stor yta med kulturlager och rester av 
ett hus. Endast en mindre del har hittills 
undersökts. Liknande fynd torde även 
kunna göras genom framtida specialin-
venteringar i Västmanland. 

 
Lindögården - en inhägnad storgård 

Redogörelsen för fornborgar med eller 
utan bebyggelse som gjorts ovan, visar 
tydligt att i motsats till dessa, är den 
vallomgärdade storgården på Lindö utmark 
ett mycket bra exempel på en lämning som 
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inte är en befästning. Genom sin placering 
i kombination med den låga vallen marke-
rar den snarare en avvikande och socialt 
mycket hög position. I mindre utsträckning 
har gården varit försvarbar, men absolut 
inte någon befästning. Vallarna som häg-
nar in bebyggelse och gårdstun består till 
stor del av storsten och blockrikt material 
och kan karaktäriseras som en överdimen-
sionerad stensträng. Även om man tänker 
sig en enklare överbyggnad av plank- eller 
pallisadverk, saknar de till skillnad från 
fornborgarna några som helst fortifikato-
riska utföranden. Även det stora antalet 
ingångar, fyra stycken, talar helt emot Lin-
dögården som en befästning. Gården ligger 
i motsats till Solviks borg och Dyboborg 
inte på den högsta höjden, utan har lokali-
serats till ett typiskt bebyggelseläge, men 
med en markerad topografisk placering. 
Här är det på den högsta punkten omgiven 
av lersprickdalar i öster, söder och väster 
med god utblick över kringliggande land-
skap och Mälaren. För att finna paralleller 
till Lindögården, men dock av mindre om-
fattande och storslagen karaktär, får vi gå 
till Uppland. Vid Grimsta i Fresta socken 
finns den ena (RAÄ 117). Den består av en 
platåhusgrund placerad på den högsta 
punkten samt två mindre husterrasser och 
bebyggelsen inhägnas av en kraftig sten-
strängsliknande vall. Gården omges av 
gravar och stensträngssystem. Den andra 
parallellen finns vid Bromstens gård i 
Spånga socken (RAÄ 58), även denna med 
ett större terrasshus samt minst två mindre 
husterrasser (fig. 9). Även här inhägnas 
bebyggelsen av en kraftig stensträngslik-
nande vall. Bromstensgården är dock 
missvisande registrerad som ”fornborg”. I 
det äldsta skriftliga belägget från 1299 
skrevs Bromsten ”brumasteni” och har av 
ortnamnsforskare tolkats som ”Bromma-
bornas sten” d v s borg. ”Sten” finns som 
suffix eller prefix i flera bynamn i anslut-
ning till flera fornborgar som exempelvis 
”Stenby” och har därmed tolkats i betydel-
sen som, och likvärdigt med ordet ”borg”. 
Av stort intresse i sammanhanget är att 

Bromstens gård gränsar till Rinkeby. 
Namnet betyder ”krigarens by”.  

Lindögården liksom dess båda ”syster-
anläggningar” i Uppland kan med all san-
nolikhet dateras till folkvandringstid, äldsta 
Vendeltid, från ca 400 till 600 e. Kr. Dåti-
dens sociala hierarki med dess förkärlek 
för att framhäva sig själv i landskapet, en 
veritabel ”monumentalisering” av samhäl-
let, kommer arkitektoniskt till uttryck på 
Lindögården genom hela gårdens placering 
och utformning. På Lindögården liksom i 
de två uppländska exemplen, har gårdens 
”finhus”, platåhuset, placerats centralt och 
i en framträdande och exponerande posi-
tion. I ett lokalt sammanhang omfattande i 
första hand Kärrbo och Irsta socknar, re-
presenterade Lindögården ett maktens 
centrum, omgiven av ett antal mindre går-
dar i ett landskap organiserat med hjälp av 
stengärdesgårdar – stensträngar. Den visu-
ella kontakten över omgivande landskap 
har varit påtagligt. Därmed har man även 
haft (möjligheter till) kontroll av viktiga 
kommunikationer, vatten- och landvägar 
och inte minst av en stor del av omgivande 
gårdar och byar liksom deras produktions-
marker. Detta var en kontroll som innefat-
tade människors göranden och rörelser i 
landskapet något som även kunde innebära 
former av och möjligheter för kontroll av 
territorier. Borgar som Solviksborg, Dybo-
borg och Ekeviborg, ”flankerade” detta 
centrum.  

Lindögårdens plats som centrum har 
dock inte varit oomstritt. Det märkliga i 
sammanhanget är att det finns ytterligare 
en gårdslämning med ett platåhus, knappt 
80 meter väster om Lindögården. Gravarna 
som överlagrar platåhuset, påminner mer 
om de flacka anläggningarna i Lindögår-
dens gravfält (RAÄ 75:1) än övriga intill 
och söder om detta platåhus. Sistnämnda 
gravar är av omisskännlig yngre järnål-
derskaraktär. Att anlägga gravar på hus 
under denna tid tycks allt som oftast varit 
ett uttryck för en maktkamp, som en slags 
konfiskation. Gravar på hus var ett sätt att 
symboliskt markera ett markinnehav – men 
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en hävd och en tradition som var konstrue-
rad (jfr Renck 2000). En möjlighet är att 
gården med platåhuset RAÄ 43 var den 
äldsta på platsen men som kom att slås ut 
av en ny maktgrupp – den grupp som an-
lade Lindögården och som manifesterade 
förändringarna genom att lägga tre gravar 
demonstrativt på platåhuset.  

Sambandet mellan Solviksborg, en 
knapp kilometer öster om Lindögården,  
Kärrbo socken i Västmanland med dess 
synnerligen kraftiga vall, och fyndet av 
fem guldringar direkt utanför vallen är i 
sammanhanget synnerligen bestickande (se 
fotografi på rapportens framsida). Borgen 
saknar några som helst spår av bebyggelse 
innanför muren. Solviksborg ingick troli-
gen som en del i ett regionalt maktcentra, 
en aristokratisk ”godsstruktur”, med Lin-
dögården som centrum. Här fanns en grupp 
människor från det samhällsskick som di-
rekt eller indirekt kunde ha deltagit i krigs-
aktiviteterna på Balkan under 400-talet 
med den enorma mängden romerskt guld 
som var i omlopp. Guld i Skandinavien 
under 400-talet och början av 500-talet 
kom hit i form av solidimynt, vilka ofta 
smältes ned och gjordes om till olika prakt- 

föremål eller helt enkelt till olika ämnes-
guld. Guldet är ett uttryck av romarnas 
sold till germanska krigare eller rena 
krigsbyten. Ringarna från Solviksborg vä-
ger 777,80 gram vilket motsvara ca 174 
solidi. Guldhalten varierar dock betydligt; 
från 64 till 89 %. Ringarna från Solviks-
borg kan jämföras med fyndet från Tuna i 
Västerljungs socken, Södermanland vilket 
var på 12,5 kg (ca 2797 solidi), det största 
enskilda folkvandringstida guldfyndet i 
Europa. Det betydande hantverksinslaget 
som vi kan se på de befästa gårdarna, en 
verksamhet som säkerligen även bedrevs 
på Lindögården, skulle kunna ses som ett 
försök till kontroll av, och monopolisering 
av framför allt hanteringen av brons och 
ädelmetaller under 400-talet i Mälarområ-
det (jfr Olausson, manus). 

Gården på Lindö utmark är uppenbart 
något helt enastående. Snarare än en be-
fästning rör det sig om ett behov av att 
markera sin sociala särställning och mani-
festera makt och status. Den är klart avvi-
kande från gängse och omgivande bebyg-
gelsemönster och bör betraktas som en 
stormannagård.  
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